
Întrucât în contextul actual ne dorim relansarea economiei și sprijinirea mediului de afaceri, Camera de 

Comerț și Industrie Brașov lansează un nou concept pentru evenimentul de tradiție care celebrează 

performanța și consecvența în afaceri: ”GALA EXCELENȚEI ÎN AFACERI 2021”

Încurajăm companiile brașovene să își diversifice strategia de marketing prin identificarea și 

implementarea unor noi modalități de promovare în mediul ONLINE.

Anul acesta, în exclusivitate, Camera de Comerț și Industrie Brașov lansează catalogul ”PREMIILE 

EXCELENȚEI ÎN AFACERI 2021” în format electronic, oferindu-vă astfel posibilitatea de a deveni mai 

vizibili prin instrumente moderne.

Oferta noastră:

Oferta de promovare 
Reclama in �mpul evenimentului Machete grafice color, derulare 

spot video,  in catalogul online 

Amplasarea unui roll-up/spider/pop up / 260€ Macheta grafica, 1 pagina, color/ 
200 € cu link catre website 

Amplasarea unui stand de prezentare (cu vânzare) la intrare 
în sala/ 350 €  

 
Derulare spot video/ 300 € 

Inserarea unor materiale promo?ionale (flyer, bro?ură, pix, 
căr?i de vizită, etc.) în mapa evenimentului (distribuită tuturor 
par�cipan?ilor)/ 300 € 

Pagina de prezentare (text+1 
fotografie reprezenta�vă) , 
color/150 € cu link ac�v catre 
website  

Derularea unui spot publicitar pe ecranul situat la locul 
evenimentului./ 250 € 

Adventorial/inteviu, 2 pagini la 
începutul catalogului/ 250 € 

La tarifele specificate se aplica 19 % TVA  
Pentru pachete din 2 sau mai multe servicii de publicitate se   
ofera reduceri graduale: 5 % pentru 2 servicii  

10% pentru 3 servicii   
10% suplimentar pentru membrii CCI Bra?ov  

Pentru pachete din 2 sau mai multe servicii de publicitate se oferă reduceri graduale:

˛ 5 % pentru 2 servicii

˛ 10% pentru 3 servicii

˛ 10% suplimentar pentru membrii CCI Brașov 

Camera de Comerț și Industrie Brașov organizează în data 

de , într-o locație de o importanță deosebită – 7 iulie 2022

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BRAȘOV - GHIMBAV, 

evenimentul de tradiție care celebrează performanța și 

consecvența în afaceri: ”GALA  EXCELENȚEI  ÎN  AFACERI  

2022”.

Sprijinim mediul de afaceri și încurajăm companiile 

brașovene să își diversifice strategia de marketing prin 

identificarea și implementarea unor noi modalități de 

promovare în mediul ONLINE și nu numai.

Catalogul digital ”PREMIILE EXCELENȚEI ÎN AFACERI 

2022”, vă oferă prilejul de a caștiga brand awarness prin 

instrumente moderne, de la un orizont pe termen scurt, la 

perspective sustenabile pe termen mediu și lung.

Vă invităm să faceți parte din cea de-a XVI-a ediție a Galei 

Excelenței în Afaceri !

O  ferta de promovare

Ł 200 €Machetă grafică, 1 pagină, color /  cu 
link către website

Ł 300 €Derulare spot video / 

Ł Pagină de prezentare (text+1 fotografie 
reprezentativă), color /  cu link activ 150 €
către website

Ł Advertorial / inteviu, 2 pagini la începutul 
catalogului / 250 €

Machete grafice color, derulare spot 
video, în catalogul online

Ł Amplasarea unui roll-up / spider / pop 
up / 280€

Ł Amplasarea unui stand de prezentare la 
locul evenimentului / 450 €

Ł Distribuirea de materiale promoționale în 
cadrul evenimentului  / 300 €

Ł Derularea unui spot publicitar pe durata 
evenimentului / 300 €

Reclamă în timpul evenimentului

La tarifele specificate se aplica 19 % TVA

Pentru pachete din 2 sau mai multe servicii
de publicitate se oferă reduceri graduale:

5%   pentru 2 servicii

10%   pentru 3 servicii 

10%   suplimentar pentru membrii CCI Brașov

Premiem leadership-ul autentic
în comunitatea brașoveană de business!

Împreună pentru afaceri de succes! 
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